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O VALOR DO SILÊNCIO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 
HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE 

PRONÚNCIA EM FACE DO RECLAMO DO 
ADMINISTRADO
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Resumo: O presente trabalho trata do silêncio no âmbito do 
Direito Administrativo brasileiro, procurando alcançar o sentido 
que pode ser atribuído à impronúncia da Administração Pública 
nas situações em que o administrado lhe formula um pedido. 
Diante da ausência de manifestação do Poder Público, indaga-
se se o silêncio deve ser compreendido como acolhimento ou 
rejeição do pleito apresentado pelo administrado.
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Resumen: ste trabajo lidia acerca del silencio en el ámbito del 
Derecho Administrativo brasileño, buscando alzar el sentido 
que puede ser donado a la impronuncia de la Administración 
Pública en situaciones en las cuales el administrado le formula 
una solicitud. Ante la ausencia de manifestación del poder público, 
se cuestiona si el silencio hay que ser comprendido como una 
acogida o rechazo del pleito presentado por el administrado.

Palabras-chave: Silencio; Administración Pública; Efectos. 

1 INTRODUÇÃO 

O silêncio administrativo é tema para o qual costuma ser dispensada 
pouca atenção no Direito brasileiro, não obstante as graves e significativas 
repercussões dele decorrentes. Apesar da existência de tratamento 
legislativo, este é restrito a um reduzido número de situações, ausente 
no ordenamento jurídico brasileiro disciplina que regule integralmente 
as situações envolvendo a ausência de manifestação estatal, fato 
ensejador de grave insegurança jurídica. Diante disso, depara-se 
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o administrado com um sistema jurídico que oferece considerável 
proteção contra a ação administrativa, dispensando, de outro 
lado, tratamento escasso para a inatividade da Administração Pública.

Como causa provável da insuficiência de disciplina legal, aponta-se 
o fato de não existir no Brasil uma justiça administrativa autônoma, aliado 
a outro fator, que não pode ser desconsiderado, qual seja, o longo período 
em que o País esteve submetido ao regime militar, repercutindo a forma 
ditatorial de governar no modo de atuação da Administração Pública1. 
Ocorre que, no atual estágio político e administrativo, não é aceitável a 
manutenção de situações lesivas, ou potencialmente lesivas, produzidas 
pela ausência de manifestação da Administração Pública, a qual, não 
raro, apresenta-se como encobridora da incompetência, da inoperância, 
e de práticas administrativas repulsivas, como o desvio de poder.

No intuito de trazer uma pequena colaboração para o tema, 
almeja-se com o presente trabalho, de modo genérico, identificar o 
valor ou efeito imputável à ausência de manifestação de vontade da 
Administração Pública quando expressamente reclamada sua pronúncia 
pelo administrado, enquadrando-se a análise nos estritos limites do 
“silêncio administrativo” ou da denominada “teoria do silêncio”. Como 
adverte Themístocles Brandão Cavalcanti2, é preciso não confundir 
a inércia da Administração Pública na defesa dos seus direitos ou da 
coletividade, com o silêncio na decisão provocada por terceiros. Assim 
que são afastadas, no limite deste trabalho, as situações em que embora 
ausente qualquer forma de manifestação estatal, não é demandada 
uma atuação do Poder Público diretamente pelo administrado, o que a 
rigor, entendemos, escaparia do alcance da “teoria do silêncio”. Assim 
é na medida em que a “teoria do silêncio administrativo”, surgida 
originalmente para facultar ao administrado o acesso ao contencioso 
administrativo, teve ampliado o seu objetivo inicial para constituí-la em 
instrumento de combate à inércia administrativa, atribuindo-se efeito 
jurídico ao silêncio da Administração Pública. 

1  FONTES, Ana Lúcia Berbert de Castro. O Silêncio da Administração. 
RPGE, Salvador, 26 jan./dez. p. 12
2  CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo 
Brasileiro. 2.ed. São Paulo: Livraria Editora Freitas Bastos, 1948.
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Cumpre então, na forma como pretende este trabalho, questionar 
aspectos relevantes do tema para, ao final, atribuir ao silêncio da 
Administração Pública um valor jurídico, quando ausente uma 
manifestação da qual possa ser inferida a anuência ou recusa da pretensão 
formulada pelo administrado. 

2 ORIGEM HISTÓRICA E DISCIPLINA NO DIREITO 
ESTRANGEIRO

O estudo do silêncio administrativo remonta ao direito francês do 
século XIX, datando desta época a denominada règle de la décision 
préalable, significando a mesma a necessidade da existência de uma 
decisão administrativa, a fim de que fosse possibilitado o acesso ao 
contencioso administrativo. Desta maneira, a Administração poderia iludir 
o controle pelo contencioso administrativo apenas permanecendo inativa, 
ficando o particular indefeso perante ela, ou seja, a impronúncia ou não 
prática de um ato administrativo decisório era suficiente para impedir o 
acesso do interessado aos órgãos do contencioso administrativo.

Em vista disso, foi editado o Decreto de 02 de novembro de 1864 
(artigo 7°) e, posteriormente, a lei de 7 de julho de 1900 (artigo 3°), os 
quais permanecem em vigor, atualmente, por força da ordenança de 31 
de julho de 1945. Essas normas disciplinaram a figura do ato presumido, 
buscando obstar que o silêncio da Administração Pública impedisse o 
acesso ao contencioso administrativo. Dessa maneira, estabeleceu-se, 
no Direito Administrativo francês, entendimento no sentido de que 
o silêncio da Administração Pública corresponderia ao deferimento, 
condicionado ao decurso de determinado lapso temporal e à previsão 
legal neste sentido 3.

Influenciados pelo Direito Administrativo francês, outros países 
europeus também passaram a adotar providências visando a atenuar os 
efeitos da inércia administrativa, formatando soluções legislativas 
para a equação do problema. Assim, em países como a Itália, 
Espanha e Portugal, a disciplina legal está consubstanciada, 
especialmente, em leis processuais administrativas.

3  FONTES, Ana Lúcia Berbert de Castro. O Silêncio da Administração. 
RPGE, Salvador, 26 jan./dez.
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Na Itália, a menção ao silêncio administrativo surge 
inicialmente em decisões do Conselho de Estado de 02 de março 
de 1894 e 22 de agosto de 1902, as quais estabeleceram orientação 
no sentido de que, transcorrido prazo razoável sem pronúncia, poderia o 
interessado notificar a Administração Pública para decidir, e, não havendo 
resposta, entender-se-ia como rejeitado o recurso. 

Posteriormente, em 1934, a orientação emanada das decisões do 
Conselho de Estado foi adotada, surgindo previsão legal dispondo que, 
transcorridos cento e vinte dias da interposição do recurso, sem que a 
autoridade houvesse decidido, o interessado poderia renovar o recurso 
à mesma autoridade. Decorridos sessenta dias dessa última interposição, 
e inexistindo decisão, o pedido seria considerado improvido. 

Na Espanha, foi igualmente adotada a règle de la décision 
préalable dos franceses, ou seja, a exigência de prévia existência de 
ato da Administração Pública passível de impugnação para viabilizar o 
acesso à via judicial, o que ensejou, em momento posterior, a criação 
de providência hábil a proteger o administrado contra o silêncio 
administrativo, inserida no Real Decreto de 20 de setembro de 1851. 
Atualmente, a LRJAP (Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) atribui, ao 
silêncio da Administração Pública, um valor normalmente positivo e só 
excepcionalmente negativo4. 

No direito português, a regra é no sentido de que o silêncio 
corresponde ao indeferimento do postulado, atribuindo à lei, apenas 
excepcionalmente, efeito concessivo. Tais hipóteses de indeferimento 
encontram-se no Código Administrativo, artigos 346 e 552, § 3°, no 
Estatuto do Funcionalismo Ultramarino, artigo 489 e no Regulamento 
do Supremo Tribunal Administrativo, artigo 53. Quanto às hipóteses de 
interpretação do silêncio como significando aprovação, são apontadas 
pelo Código Administrativo, artigos 55, § 6º e 100, § 2°5. 

A Alemanha, por sua vez, tratou o silêncio administrativo de modo 
absolutamente diverso do francês, facultando a imediata impugnação 

4  SÁNCHEZ, Enrique Goyanes. Manual de Derecho Administrativo, Madrid, 
Colex, v. I, 1997. 
5 CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Forense, 1970
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jurisdicional diante da ausência de decisão administrativa. Trata-
se da demanda por inatividade, considerada uma das previsões 
de maior significado do sistema alemão da Justiça Administrativa. 

São estas, em breve exposição, a gênese e o tratamento 
dispensado ao silêncio administrativo no Direito Comparado. Passo 
seguinte, a partir das referências expostas neste tópico, cumpre 
passar à análise do silêncio administrativo no âmbito do Direito 
brasileiro. 

3 O SILÊNCIO ADMINISTRATIVO NO DIREITO 
BRASILEIRO

Conforme assinalado preambularmente, o si lêncio 
administrativo é tema para o qual costuma ser dispensada pouca 
atenção no Direito brasileiro, em que pese sua manifesta importância. 
A par do escasso tratamento legislativo, poucos são os estudos 
integralmente dedicados ao tema, concentrando-se a doutrina no 
exame da questão sob a perspectiva da natureza jurídica do silêncio 
administrativo e do direito de indenização do lesado em face da 
teoria do abuso de poder. Assim, apesar dos esforços doutrinários 
no sentido de dissipar a obscuridade que caracteriza o assunto, 
subsistem situações que exigem uma investigação mais acurada, 
visando à obtenção de respostas que eventualmente atendam as 
indagações surgidas, mormente quando reclamadas diante do caso 
concreto. 

A atual Constituição Federal conferiu especial destaque aos 
direitos fundamentais, positivando, de forma inovadora, a sua 
autoaplicabilidade. Esta idéia de que os direitos individuais devem 
ter eficácia imediata, ressalta a vinculação direta dos órgãos estatais a 
esses direitos e o seu dever de guardar-lhes estrita observância6. Disso 
resulta que cabendo ao Poder Público protegê-los e promovê-los, a 

6  Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Os Direitos Fundamentais e Seus Múltiplos 
Significados na Ordem Constitucional, Salvador Revista Diálogo Jurídico, n. 10, 
2002. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>.  Acesso em: 21 de 
Maio 2012.
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inércia estatal implica, para além de uma indisfarçável violação de 
direitos fundamentais, o descumprimento de deveres constitucionais 
impostos à Administração Pública, conforme exporemos adiante. 
Assim, talvez mais grave que a manifestação estatal lesiva ao direito 
do administrado, seja a ausência de pronúncia.

A ausência de manifestação de vontade da Administração Pública, 
quando reclamada pelo administrado, é situação absolutamente 
inaceitável, porquanto implica a violação de relevante dever estatal, qual 
seja, o dever de resposta ou de manifestação em face do administrado. 
A extração deste dever resulta da conjugação de alguns dispositivos 
constitucionais consagradores de direitos fundamentais, como o direito 
ao recebimento de informações dos órgãos públicos (artigo 5°, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal de 1988), o direito de petição (artigo 
5°, inciso XXXIV, alínea “a”), o direito de certidão (artigo 5°, inciso 
XXXIV, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988), o direito ao amplo 
acesso ao Judiciário (artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal de 
1988), o direito ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5°, inciso LV, 
da Constituição Federal de 1988) e o direito à razoável duração dos 
processos (artigo 5°, inciso LXXVII, da Constituição Federal de 1988), 
bem como dos princípios de Direito Administrativo.

Temos que a atual Constituição Federal repudia francamente a 
inércia da Administração Pública, inferindo-se tal posição a partir da 
variedade de dispositivos que impõem o dever de manifestação estatal 
diante dos reclamos do administrado, como acima destacado. A expressão 
desse dever está consubstanciada, sobremodo, no artigo 5°, inciso XXXIII, 
o qual estabelece o direito de receber informações dos órgãos públicos, 
assim como no artigo 5°, inciso XXXIV, alíneas “a” e “b”7, consagrador 

7   “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: (...) XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; XXXIV - são a todos 
assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição 
aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos 
e esclarecimento de situações de interesse pessoal”.
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do direito de petição e do direito de certidão. Os direitos em questão 
impõem ao Poder Público uma manifestação expressa, cumprindo-
lhe analisar e dizer especificamente sobre o reclamo do administrado. 
Destarte, quando exercido o direito de petição, pesa sobre o Poder 
Público o dever de responder ao pedido que lhe é dirigido, porquanto 
seria absolutamente destituído de efeitos práticos o peticionamento 
não houvesse a correspondente necessidade de resposta8, subtraindo-se, 
portanto, a própria realização do direito fundamental. Deveras, 
presente o direito de petição, pressuposto está o direito de resposta, 
pelo que tem a Administração Pública o dever de se pronunciar9. 
De igual maneira, quando postuladas informações aos órgãos 
públicos, ressalvada a exceção constitucionalmente prevista (sigilo 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado), presente estará 

8  O STJ consignou, em acórdão assim ementado, o seguinte: “MANDADO DE 
SEGURANÇA - DIREITO DE PETIÇÃO - PRONUNCIAMENTO.- O DIREITO 
DE PETIÇÃO TEM COMO COROLÁRIO O DIREITO AO PRONUNCIAMENTO 
DA AUTORIDADE DESTINATARIA DO PEDIDO. O SILÊNCIO EM TAL 
PRONUNCIAMENTO CONSTITUI OMISSÃO ILICITA, DANDO ENSEJO A 
MANDADO DE SEGURANÇA.” (BRASIL. Superior tribunal de Justiça. Classe: MS 
– Mandado de Segurança, Processo: MS 5203/DF, UF: DF, Fonte: DJ 25/05/1998 
p. 4, Relator(a): HUMBERTO GOMES DE BARROS) Do mesmo modo, o TRF da 
3ª Região reconheceu o direito de resposta do administrado: ”CONSTITUCIONAL 
E ADMINISTRATIVO - ARTIGO 5.º INCISO XIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
PREVÊ O DIREITO DE PETIÇÃO, PRESUMINDO O DIREITO DE OBTER UMA 
RESPOSTA - SILÊNCIO ADMINISTRATIVO CARACTERIZA VIOLAÇÃO AO 
DIREITO DE PETIÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO PODE SER 
EXAMINADO POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA ANTES DA AUTORIDADE 
ADMINISTRATIVA NO QUE TANGE AO ASPECTO DA LEGALIDADE- 
APELAÇÃO IMPROVIDA. 1- O direito de petição é aquele que pertence a uma 
pessoa de invocar a atenção do poder público sobre uma questão ou situação. 2 
- A omissão da Administração em apreciar a postulação administrativa em prazo 
razoável, configura o silêncio administrativo e enseja a impetração de mandado 
de segurança para determinar à autoridade pública a apreciação do pedido, mas 
também para que o Poder Judiciário conceda o direito pleiteado. 3- O Poder 
Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, 
sob o aspecto da legalidade. 4- Apelação e remessa oficial improvidas.” (BRASIL. 
Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Classe: AMS – APELAÇÃO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA 200482, Processo: AMS 200003990250967, UF: 
SP, Fonte: DJU 31/08/2005 p. 157, Relator(a): NERY JÚNIOR)
9  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 26ª ed., 
São Paulo, SP, Malheiros Editores, 2009.
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a obrigação de fornecer os dados solicitados pelo administrado10, o 
mesmo valendo quanto ao pedido de fornecimento de certidões11, 
até mesmo por dever funcional atribuído aos agentes públicos12.  

Também em face do primado do devido processo legal13 não 
é facultado à Administração Pública permanecer silente diante 
da provocação do particular, sob pena de inviabilizar o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. Desse modo, é necessário que a 
vontade estatal seja externada e materializada para o fim de ensejar 
ao administrado, na via administrativa ou na via judicial, a tutela 
do seu direito ou interesse. E tal pronunciamento deverá consignar 
as razões da atuação estatal, enunciando os fundamentos de fato 
e de direito do ato, vale dizer, realizando sua motivação, sob pena 

10  O direito de acesso à informação, plasmado no inciso XXXIII do caput do art. 
5°, da Constituição Federal, encontra regulação na Lei n. 12.527/11, consignando 
este diploma legal, em seu artigo 5º, que “É dever do Estado garantir o direito 
de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos 
e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”, 
estipulando, ainda, no seu artigo 21, que “Não poderá ser negado acesso à 
informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais” 
A referida lei também prevê procedimento próprio para o atendimento do pedido 
de acesso às informações, estipulando prazos para tanto. Da conjugação dos 
dispositivos legais em questão, resulta um autêntico dever de manifestação do 
Poder Público em face do particular, dando conformação ao direito fundamental 
ao recebimento de informações.  
11  O art. 1º da Lei n. 9.051/95 dispõe que “As certidões para a defesa de direitos 
e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada 
ou autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às 
fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias, contado do registro 
do pedido no órgão expedidor.”
12  Cumpre assinalar que antes da edição das leis reguladoras do direito à 
informação e do direito à certidão, o art. 116 da Lei n. 8.112/90 (regime jurídico 
dos servidores civis da União) já cominava expressamente deveres aos agentes 
públicos, tendentes a viabilizar a realização de tais direitos, consignando o seguinte: 
“São deveres do servidor: (...) V - atender com presteza: a) ao público em geral, 
prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo; b) 
à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento 
de situações de interesse pessoal.(grifamos) 
13  Constituição Federal de 1988, Art. 5º, inciso LV: “aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório 
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”
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de cerceamento de defesa e, em última instância, obstaculização do 
exame pelo Poder Judiciário14.

Em outro plano, sob o influxo da Lei Maior, visando à proteção 
dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da 
Administração, editou-se a Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, 
reguladora do processo administrativo no âmbito federal, a qual 
concretizou o dever de responder, positivando a necessidade da 
Administração Pública proferir decisão nos processos administrativos 
e sobre solicitações ou reclamações perante ela apresentados, 
estipulando, ainda, prazo para emitir a decisão15, inferindo-se disso a 
franca rejeição à impronúncia também no plano infraconstitucional. 
E premidos pela mesma exigência, alguns Estados da Federação 
passaram a editar leis disciplinadoras do processo administrativo, 
como a Lei n. 10.117, de 30 de dezembro de 1998, do Estado de 
São Paulo; a Lei n. 2.794, de 06 de maio de 2003, do Estado do 
Amazonas; a Lei n. 13.800, de 18 de janeiro de 2001, do Estado 
de Goiás; a Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, do Estado de 
Minas Gerais; a Lei n. 7.692, de 1º de julho de 2002, do Estado de 
Mato Grosso e a Lei n. 5.427, de 1º de abril de 2009, do Estado 
do Rio de Janeiro, as quais representam significativo avanço no 
propósito de tutelar o direito dos particulares e de promover a boa 
gestão da coisa pública.  

 Apesar de a Constituição Federal repelir a inércia da 
Administração Pública, impondo-lhe o dever de manifestação, bem 
como as leis reguladoras do processo administrativo positivarem a 
obrigação do Poder Público proferir decisão expressa, a questão 
envolvendo o silêncio administrativo ainda apresenta problemas. 
Deveras, inexiste regra geral, pelo menos no plano federal, 
atribuindo valor ao silêncio. A rigor, consagra o Direito brasileiro 

14  Constituição Federal de 1988, Art. 5º inciso XXXV: “a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”.
16  “Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos 
processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua 
competência.”
 “Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração 
tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada.”
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algumas poucas hipóteses em que são atribuídos efeitos positivos 
ou negativos à falta de pronunciamento estatal, evitando ou 
atenuando a situação de vulnerabilidade do administrado frente a 
tais situações. Por conseguinte, ante a deficiência normativa, cabe 
à doutrina e, amiúde, à jurisprudência apresentar soluções que 
atendam as exigências dos casos concretos, produzindo preciosos 
precedentes que, à míngua de um tratamento legal sobre o assunto, 
eventualmente servem para resolver os problemas relacionados à 
impronúncia. 

A insuficiência de trato legislativo parece também haver 
repercutido na doutrina nacional, sendo escassas as obras dedicadas 
ao estudo do silêncio administrativo. Já em 1939, Themístocles 
Brandão Cavalcanti, no artigo denominado “A Teoria do Silêncio 
no Direito Administrativo” assinalava a ausência de obras, no Brasil, 
tratando do estudo do silêncio administrativo. Mas, apesar do 
pouco interesse da doutrina pátria, alguns autores se debruçaram 
sobre o tema, analisando os caracteres do silêncio administrativo e 
apresentando sugestões para resolver imperativos de ordem prática, 
muito contribuindo para o esclarecimento de questões descuidadas 
pela própria legislação.

Adentrando especificamente no objeto do presente estudo, 
apresenta-se questão desafiadora de soluções no âmbito do Direito 
Administrativo brasileiro: sem que a lei atribua ao silêncio um 
efeito, ao menos para a generalidade dos casos, quais serão as 
conseqüências substanciais para o silêncio administrativo quando 
expressamente reclamada sua pronúncia pelo administrado? 
Equivalerá ele ao assentimento ou à recusa? 

Conforme assinalado antes, apesar das normas constitucionais 
repelirem a inércia da Administração Pública e as leis reguladoras do 
processo administrativo positivarem a obrigação de a Administração 
Pública proferir decisão expressa, não raro permanece o administrado 
sem obter qualquer pronunciamento, advindo daí grave insegurança 
jurídica resultante do desconhecimento dos efeitos que emanam 
do silêncio. Diante disso, persiste o problema, carecendo o nosso 
Direito de uma solução, senão de lege ferenda, ao menos por obra 
do engenho das demais fontes do Direito, especialmente da doutrina 
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e da jurisprudência, para o fim de imputar ao silêncio administrativo 
determinado efeito, seja positivo ou negativo.  

3.1 Natureza Jurídica do Silêncio Administrativo

A definição da natureza jurídica do silêncio administrativo, no 
Direito brasileiro, é aspecto para o qual a doutrina devota especial 
atenção16, oscilando as posições ora entre a sua caracterização como 
fato administrativo, ora como ato administrativo. Do mesmo modo, 
na doutrina estrangeira, presente acentuada divergência, as quais 
serão sumariamente destacadas a título de notícia, passando-se, 
posteriormente, à exposição do tema na doutrina pátria. 

Por primeiro, cabe destacar o magistério de André Gonçalves 
Pereira17, o qual atribui caráter de ato administrativo ao que 
denomina “ato implícito” e ao que chama “ato tácito interno”, 

16  ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO (BONIFÁCIO, Artur Cortez, Direito de 
Petição: garantia constitucional. São Paulo: Método, 2004, p. 149, nora 47) 
resume laboriosamente as posições doutrinárias acerca do tema: “Consideram 
o silêncio um fato administrativo: Celso Antônio Bandeira de Mello (ob. cit.), 
Temístocles Brandão Cavalcanti (In: Revista Forense 03/1939, APUD Revista 
da Faculdade de Direito de São Paulo, vol. XXXIV, fasc. II, p. 122-130), Renato 
Alessi [...], André Gonçalves Pereira (Erro e Ilegalidade no Ato Administrativo, São 
Paulo, Ática, 1962), Eduardo Garcia de Enterría (Curso de Direito Administrativo, 
São Paulo, RT, 1991) e Agustín Gordillo (ob. Cit.), entre outros. Consideram-no 
ato administrativo Alberto Xavier (apud Antônio Carlos Cintra, Extinção do Ato 
Administrativo), Sérgio Ferraz (In: Curso de Direito Administrativo, Instrumentos 
de Defesa dos Administrados, São Paulo, Saraiva, 1986), José Wilson Ferreira 
Sobrinho (In Silêncio Administrativo e Licença de Construção, RT, Revista de Direito 
Público, nº 99). Atribuem-no o caráter de ato administrativo condicionando à 
expressa previsão legal ou à fixação de prazo para sua emanação, respectivamente, 
Neyde Falco Pires Corrêa (em O Silêncio da Administração, RT, Revista de Direito 
Público, no. 69) e Régis Fernandes de Oliveira (Ato Administrativo, 4ª ed., São 
Paulo, RT, 2002). Lúcia Vale Figueiredo (Disciplina Urbanística da Propriedade, 
São Paulo, 1980), referindo-se à licença para construir, admite o silêncio, como 
ato administrativo de deferimento sob condição resolutória. Então, do silêncio 
tem-se por deferida a continuidade das obras mediante comunicação, a fim de se 
constituir a administração em mora, marcando-se o prazo para preclusão. Hely 
Lopes Meirelles (Direito de Construir, 1987) sustenta ser o silêncio uma conduta 
omissiva da Administração”.  
17  PEREIRA, André Gonçalves. Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, 
Lisboa, 1962, p.86.
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negando, todavia, tal qualidade ao que trata por “ato tácito 
externo.” Diante disso, cumpre assinalar a distinção feita pelo autor 
português entre o ato tácito e o ato implícito, consignando, ainda, 
diferenciação entre o que denomina ato tácito interno e ato tácito 
externo18. 

Assim é que o referido autor português conceitua ato implícito 
como o “que resulta necessariamente de uma consulta destinada 
a fim diverso, inferindo-se sem possibilidade de dúvida dos facta 
concludentia”. (PEREIRA, 1962, p. 86) Como exemplo, menciona 
um pedido de concessão em que a autoridade delega esse serviço 
em regime de exclusividade a outra pessoa, diante do que se entende 
que o primeiro pedido restou indeferido.

De outro lado, o ato tácito, o qual pode ser: (a) interno, quando 
resulta da omissão de órgão administrativo controlador em manifestar 
tempestivamente a sua aquiescência ou desacordo em relação em 
relação a ato de outro órgão que deva ser objeto de seu controle. Se 
não o fizer em determinado prazo, a lei o considera aprovado; e (b) 
externo, resultantes da omissão administrativa em apreciar, em dado 
tempo legalmente pré-fixado, uma pretensão do administrado. Não o 
fazendo, considera-se rejeitada a pretensão que lhe fora submetida19.  

Conforme assinalado antes, nega André Gonçalves20 sejam os 
atos tácitos externos atos administrativos, argumentando que “o acto 
tácito externo não é um ato administrativo, mas sim um pressuposto 

18  Cumpre destacar a interessante distinção estabelecida por Luis Morell Ocaña 
(Curso de Derecho Administrativo II, Arazandi Editorial, 1997, Pamplona) entre 
o que denomina ato presumido (acto presunto) e ato tácito (acto tácito), 
sustentando que “La doctrina del acto tácito toma tambiém como punto de partida 
la inexistencia de una declaración de voluntad de la Admnistracíon; [...] Esse vacío 
lo cumbre la doctrina del acto presunto mediante una presunción directamente 
estabelecida por la Ley: el silencio equivale a la estimación o desetimación 
de la solicitud del particular. En cambio, la del acto tácito se basa tambiém en 
una presunción; pero es una presumptio homini y, además, deducida del 
comportamiento de la Administración. Es, por ello, una aplicación más de los 
facta concludentia.     
19  VITTA, Heraldo Garcia. O Silêncio no Direito Administrativo. RDA, São 
Paulo, n. 218 out./dez. 1999.
20  PEREIRA, André Gonçalves. Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, 
Lisboa, 1962.
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do recurso contencioso que em casos excepcionais a lei permite 
substitua o acto administrativo, pressuposto normal do recurso 
contencioso” (PEREIRA, 1962, p. 91). Assim, conclui que apenas 
o ato implícito e o ato tácito interno seriam atos administrativos, 
enquanto o ato tácito externo seria simples pressuposto processual 
para a impugnação contenciosa. 

De outro lado, discordando frontalmente de André Gonçalves 
Pereira, leciona Marcello Caetano que é de ser mantida a doutrina 
e a terminologia vigente no Direito Administrativo português, 
asseverando:

O que o Sr. Dr. G. Pereira chama acto tácito interno não o é, 
uma vez que a tutela administrativa relaciona duas pessoas 
colectivas autônomas. Estamos aí perante a presunção de 
deferimento extraída do silêncio no interesse da Administração, 
isto é, no interesse da acção do órgão tutelado. Ao passo 
que o acto tácito chamado externo traduz a presunção de 
indeferimento que a lei infere do silêncio no interesse dos 
administrados, a fim de lhes facultar o recurso contencioso. 
Como o recurso contencioso só pode ser interposto de um acto 
administrativo, a lei atribuiu certos efeitos jurídicos à conduta 
passiva do órgão da administração, reputando indeferida a 
pretensão formulada pelo particular – isto é, aplicada em 
sentido desfavorável a norma legal ao caso concreto. São os 
próprios textos de direito positivo que chamam a este facto 
de acto tácito [...] (CAETANO, 1970, p. 434).

Arrematando, assevera Marcello Caetano21 que, embora o ato tácito 
resulte de uma presunção legal, seria verdadeiro ato administrativo, nele 
inserida uma implícita manifestação de vontade da Administração Pública.

No mesmo sentido, Garcia de Enterría22 leciona que o “silêncio-
negativo” não é ato administrativo, mas uma ficção legal produtora 
de efeitos processuais, a qual ensejaria ao administrado a via recursal. 
No entanto, entende que o “silêncio-positivo” apresenta-se como 
um verdadeiro ato administrativo, equivalente a essa autorização ou 
aprovação às que substitui.

21  CAETANO, Marcello. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: 
Forense, 1970.
22  ENTERRÍA, Garcia de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1991.
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Renato Alessi23, por sua vez, aduz que o silêncio, via de regra, não 
pode ser considerado um autêntico ato administrativo (provvedimento), 
pois ausente manifestação de vontade. No entanto, também adverte 
para a possibilidade de a lei conferir algum efeito ao silêncio, diante do 
que teríamos uma manifestação presumida da Administração Pública. 
Em tais casos, o silêncio equivaleria a uma manifestação administrativa 
podendo, dessa maneira, ser considerado um ato administrativo tácito 
ou presumido. 

Empreendendo a análise da questão no âmbito específico do Direito 
Administrativo brasileiro, assinala-se a existência de dissenso na doutrina 
sobre a possibilidade de definir o silêncio como ato administrativo ou 
não. Para o fim de demonstrar tal divergência, destacar-se-á uma parcela 
do entendimento doutrinário sobre o tema, valendo-nos, para tanto, da 
opinião dos proeminentes administrativistas, cujas lições colacionaremos 
a seguir.

Por primeiro, apresenta-se o ensinamento de Celso Antônio 
Bandeira de Mello24, o qual propugna a impossibilidade de o silêncio 
ser considerado ato jurídico e, conseqüentemente, ato administrativo, na 
medida em que este pressupõe uma manifestação exterior da vontade, 
vale dizer, uma declaração geradora de efeitos jurídicos. Sendo reclamada 
uma declaração jurídica, e nada sendo declarado, conseqüentemente 
inexistirá ato administrativo. Seria, então, a ausência de pronúncia um 
fato jurídico e, in casu, um ‘fato jurídico administrativo’. 

Da mesma maneira, Hely Lopes Meirelles25 não reputa o 
silêncio como ato. Propugna o indigitado autor que “o silêncio 
não é ato administrativo; é conduta omissiva da Administração” 
(MEIRERELLES 2000). 

No mesmo diapasão, Heraldo Garcia Vitta26, para quem o 
silêncio, em face da ausência de manifestação estatal, não deve 

23  ALESSI, Renato. Sistema Instituzionale del Diritto Amministrativo Italiano. 
Milão: Giuffré, 1958.
24  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26.ed. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2009.
25  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25.ed. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2000.
26  VITTA, Heraldo Garcia. O Silêncio no Direito Administrativo. RDA, São Paulo, 
n. 218 out./dez. 1999.
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ser considerado como ato administrativo, mas como fato jurídico-
administrativo, cujas conseqüências são atribuídas pelo Direito. 
Segundo o autor se o ato “é declaração do Estado ou de quem lhe 
faça as vezes, certamente o silêncio da administração, o qual não se 
confunde aquela, não é ato; é apenas um fato jurídico-administrativo, 
portanto, com conseqüências jurídicas atribuídas pelo Direito” 
(VITTA, 1999, p. 129). 

Por fim, arrematando a sumária compilação do entendimento 
doutrinário sobre a natureza do silêncio administrativo, aponta 
Oswaldo Aranha Bandeira de Mello27 que, excepcionalmente, verifica-
se a manifestação tácita de vontade da Administração Pública, 
equivalente a ato administrativo, enquanto deduzida de “facta 
concludentia”, ou seja, quando de um determinado comportamento 
do Poder Público for possível inferir, inequivocamente, uma 
manifestação (tácita) de vontade passível de identificação com 
o ato administrativo28. As manifestações tácitas de vontade 
equivaleriam a uma declaração expressa que deixou de existir, 
sendo esta deduzida daquela, quanto aos efeitos de direito. Conclui 
o eminente administrativista que entre as manifestações tácitas da 
vontade se inclui o silêncio e, através dele, por vezes, se pode inferir 
comportamento da Administração Pública equivalente ao próprio 
ato administrativo.

Em outro plano, pouco contribui a atividade jurisdicional para 
delinear os contornos do silêncio administrativo, sendo escassas as 
manifestações da jurisprudência. Apesar disso, no mesmo diapasão 
da doutrina, convergem os precedentes jurisprudenciais no sentido 
de desconsiderar o silêncio da Administração Pública como ato 
administrativo, sendo que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
teve a oportunidade de se pronunciar sobre a questão, conforme 
consignado na ementa abaixo reproduzida: 

27  MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira. Princípios Gerais de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1969, p.447. V. 1.
28  Cita o indigitado autor, como exemplo, a autoridade competente que decide 
vender bem público já materialmente desafetado, mas sem a prévia declaração 
formal de desafetação, sendo que o ato jurídico da decisão de venda implica 
necessariamente, de modo indireto, na declaração informal dessa desafetação. 
Op. Cit., p. 447.
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ADMINISTRATIVO. MILITAR DA RESERVA DO EXERCITO. 
ESTABILIDADE. 1. A PERMANENCIA DO OFICIAL DA 
RESERVA NO EXERCITO, APOS O DECENIO, EMBORA 
PROIBIDA, NÃO LHE CONFERE, ´IPSO FACTO´, 
DIREITO A ESTABILIDADE, GARANTIDA AS PRAÇAS 
E AOS OFICIAIS DE CARREIRA (ESTES, AO SEREM 
PROMOVIDOS) - LEI 6.880/80, ART. 50 - IV, ALINEA ´A´. 
2. A OMISSÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, 
EM NÃO EXCLUIR O TENENTE TEMPORARIO - R-2 
ANTES DO DECENIO DE SERVIÇO ATIVO, NÃO GERA 
DIREITO SUBJETIVO A ESTABILIDADE, NÃO CONFERIDA 
POR LEI AO CORPO DE OFICIAIS DA RESERVA DO 
EXERCITO - DECRETO N. 85.587/80 - ART. 34. 3. MERO 
SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONSTITUI 
ATO ADMINISTRATIVO E SUA INERCIA, NO CASO, 
NÃO OFENDE DIREITO SUBJETIVO DO RECORRENTE. 
APELAÇÃO DESPROVIDA.29 (grifamos)

Pertinente, ainda, colacionar ementa de acórdão oriundo do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIÇO 
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE 
PASSAGEIROS - REGULARIZAÇÃO DO TRAJETO - 
LICITAÇÃO OBRIGATÓRIA – ARTS. 21, XII, “E” E 175, DA 
CF/88 - SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO – ACEITAÇÃO 
TÁCITA – IMPOSSIBILIDADE - DIREITO ADQUIRIDO 
– INEXISTÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA I - Em 
consonância com o disposto no art. 175 da Constituição 
Federal, a autorização, concessão ou permissão de serviço de 
transporte rodoviário deve-se dar sempre por meio de licitação. 
II - É da competência da União explorar, diretamente ou por 
meio de autorização, concessão ou permissão, os serviços de 
transporte rodoviário interestadual (CF, art. 21, XII, “e”), não 
cabendo ao Judiciário substituir-se à Administração para tal 
fim. III - A concessão ou permissão para o transporte rodoviário 
de passageiros se dá pelo exercício do poder discricionário 
da Administração, obedecidos os critérios de conveniência 
e oportunidade, sendo indispensável o procedimento de 

29  BRASIL. Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Apelação Cível n. 
890121155-6/DF, Relatora: JUÍZA ORLANDA FERREIRA, julgado em 10/10/1989, 
DJU 27.11.89.
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licitação, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal. 
Incabível a substituição do pronunciamento da Administração 
pelo Judiciário. O princípio constitucional da licitação protege 
não só o interesse público, eis que permite melhores condições 
contratuais para a Administração, como, também, permite a 
igualdade jurídica dos administrados. IV- O Decreto nº 952, de 
07/10/93, editado em respeito ao artigo 175 da Constituição 
Federal, revogou expressamente o Decreto nº 92.353/86, 
passando a exigir licitação onde antes era dispensada. V – O 
silêncio da Administração Pública não configura ato 
administrativo tácito. VI – Precedente: Apelação Cível 
nº 2000.02.01.037368-4/RJ – Relator D.F. Paulo Espírito 
Santo DJU - Data:07/06/2005. VII – Apelação improvida.30 
(grifamos)

Diante das manifestações doutrinárias e jurisprudenciais 
apresentadas, firma-se que correspondendo a ausência de 
manifestação ao vazio, ao nada, impossível querer equipará-lo a uma 
pronúncia, o que contraria o próprio conceito de ato administrativo, 
porquanto pressupõe este uma declaração estatal. Com efeito, o ato 
administrativo exige, para se caracterizar como tal, uma manifestação, 
uma exteriorização, sendo inviável considerar a impronúncia da 
Administração como ato, na medida em que “não há ato sem 
extroversão” (MELLO, 20009, p. 408).

Por outro lado, ainda que por força de ficção jurídica fosse 
considerado o silêncio autêntico ato administrativo, mesmo assim 
seria arrematado absurdo reconhecê-lo como tal, diante da ausência 
do elemento formal a comprometer sua própria existência.31 Neste 
sentido assinala Celso Antônio Bandeira de Mello32 “que não 
pode haver ato sem forma, porquanto o direito não se ocupa de 
pensamentos ou intenções enquanto não traduzidos exteriormente. 

30  BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Processo n. 320859/
RJ, Relator: Frederico Gueiros, DJU 21/07/2009, p. 89.
31  O direito positivo brasileiro assinala os elementos do ato administrativo, 
consignando o art. 2°, parágrafo único, “b”, da Lei n. 4.717, de 29 de junho de 
1965 (Lei da Ação Popular) que “o vício de forma consiste na omissão ou na 
inobservância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência 
ou seriedade do ato.
32  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 
26. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009.
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Ora, como a forma é o meio de exteriorização do ato, sem forma 
não pode haver ato” (MELLO, 2009, p. 389). 

Além disso, estando integrada a forma à motivação do ato 
administrativo, tomada esta como a exteriorização das razões de 
fato e de direito, que justificam e fundamentam a prática do ato, 
estaríamos diante de um ato viciado, pois frustraria a segurança e 
certeza jurídicas asseguradas constitucionalmente ao administrado.

Em verdade, o silêncio da Administração Pública melhor 
se apresenta como fato administrativo, na medida em que “o ato 
jurídico é uma pronúncia sobre certa coisa ou situação, dizendo 
como ela deverá ser. Fatos jurídicos não são declarações; portanto, 
não são prescrições. Não são falas, não pronunciam coisa alguma. O 
fato não diz nada. Apenas ocorre. A lei é que fala sobre ele. Donde, 
a distinção entre ato jurídico e fato jurídico é simplíssima” (MELLO, 
2009, p. 370).  Destarte, ausente declaração da Administração 
Pública ou de quem lhe faça as vezes, ipso facto inexistirá 
ato administrativo, mas materializado estará um fato jurídico 
administrativo, com as consequências jurídicas eventualmente 
atribuídas pelo Direito.

Em conclusão, afastada a possibilidade de reconhecimento 
do silêncio como ato administrativo por ausente declaração da 
Administração Pública, a qual implica a própria insubsistência 
do ato por falta de elemento estrutural indispensável, qual seja, a 
forma, forçoso reconhecer a falta de manifestação administrativa 
como autêntico fato administrativo. 

3.2 Caracterização do Silêncio Administrativo

Fixada a natureza jurídica do silêncio administrativo, cabe, 
neste passo, defini-lo para melhor compreensão do problema e de 
suas repercussões no âmbito do Direito Administrativo. 

O silêncio, de acordo com o seu significado natural, seria a “inércia 
de um sujeito, em virtude da qual se lhe suprime toda e qualquer forma 
de atividade, inação esta que se deve entender não somente no aspecto 
verbal, como também no corporal” (CRETELLA JÚNIOR, José, 2002, 
p. 205-206). Transpondo-se tal acepção para o âmbito do Direito 
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Administrativo, podemos conceituar silêncio administrativo como a 
inércia do Poder Público quando lhe é exigido um comportamento 
concreto, desatendendo seus deveres constitucionais e encargos legais.  

Assinalados, então, os traços peculiares do silêncio administrativo, 
temos que ele surge no desempenho da função administrativa, com a 
ausência de atividade a ser materializada sob forma verbal ou corporal, 
quando reclamado do Poder Público uma conduta. E esta inércia 
assume relevo justamente por implicar uma violação do dever de 
atuar em consonância com as determinações constitucionais e legais 
regedoras da atividade administrativa. 

Sob outra rubrica, faz-se equivocada a frequente utilização das 
expressões “silêncio da Administração” e “ato tácito” como sinônimas, 
havendo uma contradição terminológica neste emprego. Conforme 
assinalado em momento anterior, e reportando-nos aos mesmos 
argumentos, inviável identificar o silêncio como ato, porquanto aquele, 
ao contrário do que expressa o vocábulo “ato”, pressupõe absoluta 
e rigorosa ausência de ação, vale dizer, inexistência de manifestação 
verbal ou mesmo corporal, tratando-se aqui de meios pelos quais a 
Administração Pública deva externar sua vontade. Da mesma maneira 
entende José Cretella Júnior33, para quem:

Se o vocábulo silêncio, de índole eminentemente estática, serve 
para designar uma conduta vaga e incerta, caracterizada pela 
inércia, passividade e ambigüidade, diferentemente, aliás, da 
declaração tácita (ato tácito), expressão de fundo genuinamente 
dinâmico, que indica ação, fatos, comportamentos, não 
ambigüidade, como conciliar, no âmbito jurídico ‘um não-ato 
– jamais um ato negativo – com um procedimento cujo traço 
preponderante é um ato’ inequívoco, que deixe bem patente a 
determinação volitiva? (CRETELLA JÚNIOR, 2002, p. 205).

 Como bem assinala Cretella Júnior, são inconciliáveis um 
não-ato (silêncio), este marcado pela ambigüidade e incerteza, com 
um ato (tácito), caracterizado por uma dinamicidade que indica 
um comportamento, este revelador de uma vontade. Com efeito, o 
ato tácito está muito mais afeiçoado a uma concepção em que os 

33  CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de Direito Administrativo. 18.ed. Rio 
de Janeiro: Forense, 2002.  
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efeitos da falta de pronúncia são inferidos de um comportamento da 
Administração, a partir do qual se extrai uma conclusão (assentimento 
ou negação) decorrente dos facta concludentia. A propósito, parece-nos 
bastante adequada a distinção estabelecida por Luis Morell Ocaña34 entre 
o que denomina ato presumido (acto presunto) e ato tácito (acto tácito), 
asseverando o seguinte:

A doutrina do ato tácito toma também como ponto de partida a 
inexistência de uma declaração de vontade da Administração; [...] 
Esse vazio é preenchido pela doutrina do ato presumido mediante 
uma presunção diretamente estabelecida pela Lei: o silêncio 
equivale ao assentimento ou rejeição do pleito do administrado. 
Ao contrário, a doutrina do ato tácito se funda também em uma 
presunção; mas como uma presumptio homini e, ademais, 
deduzida do comportamento da Administração. É, assim, 
resultado dos facta concludentia. (OCAÑA, 1997, p. 2010).

E afirma ainda:

Pode, paralelamente, manifestar-se uma conduta administrativa 
que permita deduzir sua aquiescência o repulsa; mas as presunções 
que se referem a comportamentos formam parte da doutrina dos 
atos tácitos, e serão sempre iuris tantum.35  Podemos afirmar que 
no caso do silêncio estamos diante da absoluta e rigorosa ausência 
de ação, ou na expressão de Cretella Júnior, de um “não-ato”, 
a partir do qual é inviável extrair alguma conclusão. Não é um 
ato administrativo, mas a ausência de toda atividade volitiva 
da Administração, ante a qual não são admissíveis processos 
interpretativos destinados a averiguar seu sentido. (ENTERRIA, 
1991, p. 517). 36

No ato tácito, por seu turno, teremos necessariamente um 
comportamento do qual será inferido, ainda que obliquamente, 
uma conclusão. Presente, portanto, alguma forma de manifestação, 
diferentemente do que se dá quando a Administração Pública permanece 
inerte, vale dizer, silencia-se. 

34  OCAÑA, Luis Morell.  Curso de Derecho Administrativo II, Arazandi Editorial, 
1997, Pamplona.
35  Op. cit, 206.
36  ENTERRÍA, Garcia de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1991.
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Em verdade, o ato tácito é uma dedução realizada em face 
de uma conduta administrativa, extraindo-se desta conduta a 
vontade que não foi plasmada em uma declaração37. Um exemplo 
bastante elucidativo seria o de um pedido de concessão em que o 
Poder Público delega o serviço em regime de exclusividade a uma 
pessoa, pelo que necessariamente devemos concluir que negou o 
pedido eventualmente apresentado por outrem38. Ainda, valendo-
nos agora do exemplo de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello39, 
podemos ilustrar com o pedido feito pelo particular para que a 
Administração Pública devolva certo imóvel, sob a alegação de estar 
indevidamente na detenção do Poder Público, por lhe pertencer. Em 
vez de se manifestar favoravelmente ou negativamente ao pedido, a 
Administração Pública determina que no imóvel seja construída uma 
escola pública, de maneira que tacitamente fica indeferido o pedido.

Diante do apresentado, parecem-nos bastante distintos o silêncio 
e o ato tácito, na medida em que o próprio rigor na caracterização 
daquele como um “não-ato” é suficiente para apartar as duas 
espécies. Acrescente-se, ainda, a impossibilidade, ante o silêncio, 
de estabelecer processos interpretativos destinados a averiguar seu 
sentido, enquanto que, no ato tácito, teremos um comportamento, 
do qual será inferido, ainda que obliquamente, uma conclusão.  

3.3 O Valor do Silêncio Administrativo

Nesta quadra, cumpre reiterar que o presente trabalho almeja, 
modo genérico, identificar o valor ou efeito imputável à ausência de 
manifestação de vontade da Administração Pública consubstanciada 
em decisões, concessões e respostas em face de pedidos, solicitações 
e reclamações dos administrados, enquadrando-se a análise nestes 
estreitos limites. Novamente invocando o ensinamento de Themístocles 

37  Curso de Derecho Administrativo II, Arazandi Editorial, 1997, Pamplona.
38  PEREIRA, André Gonçalves. Erro e Ilegalidade no Acto Administrativo, 
Lisboa, 1962.
39  MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira. Princípios Gerais de Direito 
Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1969, v. 1.
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Brandão Cavalcanti40, é preciso não confundir a inércia da 
Administração Pública na defesa dos seus direitos ou da coletividade, 
com o silêncio na decisão provocada por terceiros. No primeiro caso, 
pode o silêncio importar na decadência do direito. No segundo, o 
silêncio não implica, necessariamente, o reconhecimento tácito de um 
direito. Assim que são afastadas, no limite deste trabalho, as situações 
em que embora ausente qualquer forma de manifestação estatal, não 
é demandada uma atuação do Poder Público pelo administrado, o 
que a rigor, reitera-se, escaparia do alcance da “teoria do silêncio”.

Apesar de caracterizado pela absoluta ausência de comportamento 
estatal, o que em princípio implicaria aceitar que o silêncio fosse 
simplesmente identificado com o nada, a ausência e mesmo a 
neutralidade, faz-se necessário examinar a possibilidade de atribuição 
de um valor ou significado quando surgem situações de impronúncia. 
Diante disso, o silêncio da Administração deve ser interpretado como 
acolhimento ou rejeição da pretensão apresentada pelo administrado?

Embora seja, no mínimo, intuitivo que a disciplina do silêncio 
administrativo não está (e nem poderia estar) submetida ao regime 
de Direito Privado, assinala-se que é diverso o tratamento dos efeitos 
jurídicos do silêncio no Direito Público e no Direito Privado, na 
medida em que neste ramo do Direito, geralmente, os efeitos jurídicos 
decorrentes da falta de manifestação são tidos como aprovação 
tácita de vontade nos casos legalmente expressos ou resultantes dos 
usos e costumes41. Assim, como exemplo de efeito correspondente 
ao assentimento, consignado em textos legais disciplinadores das 
relações privadas, podemos apontar os artigos 259, 949, 1.166 e 
1.374, do Código Civil42. 

40  CAVALCANTI, Themístocles Brandão. Tratado de Direito Administrativo 
Brasileiro. 2.ed. São Paulo: Livraria Editora Freitas Bastos, 1948.
41  JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO (Manual de Direito Administrativo. 
25ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012) leciona que “No direito privado, a aplicação 
normativa sobre o silêncio encontra solução definida. De acordo com a lei civil, o 
silêncio, como regra, importa consentimento tácito. Só não valerá como anuência 
se a lei declarar indispensável a manifestação expressa (art. 111, Cód. Civil). No 
direito público, todavia, não pode ser essa a solução a ser adotada.” 
42  BARROS JÚNIOR, Carlos Schmidt de. O Silêncio Como Manifestação de 
Vontade da Administração. RPGE/SP, São Paulo, n. 2/93.
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No campo do Direito Administrativo, cingida pelo princípio da 
legalidade, da publicidade e da motivação, além do maior rigor de 
forma exigido para a manifestação da vontade estatal, presente está 
maior complexidade para externá-la, exigindo-se, frequentemente, 
a intervenção de mais de um órgão ou agente. Estas circunstâncias 
dificultam, sobremaneira, a possibilidade de atribuir um significado 
inequívoco ao silêncio administrativo, ao contrário do que ocorre no 
Direito Privado, no qual o valor é atribuído por lei.

Obviamente, o tratamento da questão se simplifica nos casos 
em que há disposição legal estipulando o valor do silêncio, ou seja, 
consignando, modo expresso, os efeitos decorrentes da impronúncia. 
Nesse contexto, teremos duas espécies próprias e distintas de silêncio 
no que pertine aos seus efeitos: o silêncio-positivo e o silêncio-
negativo43. 

Evidencia-se, de outro lado, a acentuada dificuldade de extrair 
alguma conclusão quando ausente qualquer previsão legal. Nessa 
empreitada, procura-se, em verdade, valorar o silêncio, vale dizer, 
atribuir-lhe um significado equivalente ao assentimento ou à recusa.

Conforme mencionado, resta simplificada a questão quando 
há disposição legal estipulando o efeito do silêncio, apresentando-
se, então, duas espécies no que pertine aos efeitos da impronúncia: 
o silêncio-positivo e o silêncio-negativo propriamente ditos. Em tais 
hipóteses o significado imputável à falta de manifestação estatal 
estará consignado expressamente, pelo que pode corresponder, 
substancialmente, ao deferimento (silêncio-positivo) ou ao 
indeferimento (silêncio-negativo) do pleito formulado perante a 
Administração Pública.

Cabe destacar que para ser atribuído efeito positivo ou 
negativo ao silêncio da Administração Pública é necessário existir lei 

43  O silêncio, enquanto categoria pura, pode ser considerado positivo ou negativo, 
correspondendo, respectivamente, ao deferimento  ou ao indeferimento do pleito 
formulado perante a Administração Pública. A partir desta dicotomia, podemos 
classificar o silêncio como próprio, ou seja, quando há expressa atribuição legal 
de um efeito concedendo ou negando o que é postulado; condicionado, quando 
o efeito do silêncio depende de um encargo ou tarefa atribuída ao  administrado 
e implícito, quando a previsão legal não concede ou nega o que é pedido, mas 
indiretamente atribui um efeito positivo ou negativo ao reclamo do administrado.   
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específica, de maneira que toda a consequencialidade da ausência 
de manifestação deve, assim, estar esculpida na lei, para que do 
silêncio se extraiam efeitos substantivos44. Isto em razão dos princípios 
que norteiam a Administração Pública45 (especialmente o princípio 
da legalidade), os quais estabelecem os parâmetros de atuação do 
agente estatal e reclamam sua rigorosa observância, sob pena de 
desvirtuamento da gestão da coisa pública.

Embora escassas, é possível identificar em nosso ordenamento 
jurídico situações específicas nas quais estão previstas conseqüências 
substanciais para a ausência de pronúncia. Destarte, identificando 
hipótese de efeito positivo do silêncio, podemos mencionar como 
exemplo a necessidade do Plenário do Conselho do CADE proferir 
decisão, no prazo de sessenta dias após a instrução, sob pena de 
os atos serem considerados imediatamente aprovados (artigo 54, 
§§ 6° e 7°, da Lei n. 8.884/94). De outro lado, ilustrando hipótese 
de efeito negativo do silêncio, apresenta-se o parcelamento do solo 
urbano, quando diante da ausência de definição, pela lei municipal, 
dos prazos para que o projeto de parcelamento seja aprovado 
ou rejeitado e para que as obras executadas sejam aceitas ou 
recusadas, serão considerados, respectivamente, os lapsos de 90 
dias para a aprovação ou rejeição e de 60 dias para a aceitação 

44  TOMELI, Georghio Alessandro. Silêncio-Inadimplemento no Processo 
Administrativo Brasileiro. RDA, 26 out./dez. 2001. O Poder Judiciário, pelo TRF 
da 3ª Região, também reconheceu que o silêncio da Administração só produz 
efeitos quando assim expressamente determina a lei. (BRASIL. Tribunal 
Regional Federal da Terceira Região. Classe: REOMS – REMESSA EX OFFICIO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA, Processo: 199903990380792, UF: SP, Fonte: 
DJU 02/06/2006 p. 430, Relator(a): MIGUEL DI PIERRO) 
45  O Poder Judiciário, pelo TRF da 5ª Região, reconheceu que o silêncio da 
Administração Pública não pode ser considerado aquiescência tácita, 
haja vista os princípios norteadores dos atos administrativos. (BRASIL. 
Tribunal Regional Federal da Quinta Região. Classe: AC – APELAÇÃO CÍVEL, 
Processo: 200083000022123, UF: PE, Fonte: DJU 30/04/2010 p. 229, Relator(a): 
FRANCISCO CAVALCANTI) Igualmente, estipulou o TRF da 3ª Região que o 
silêncio da Administração só produz efeitos quando assim expressamente 
determina a lei. (BRASIL. Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Classe: 
REOMS – REMESSA EX OFFICO EM MANDADO DE SEGURANÇA 189199, 
Processo: 199903990380792, UF: SP, Fonte: DJU DATA:02/06/2006 PÁGINA: 
430, Relator(a): MIGUEL DI PIERRO)
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ou recusa. E transcorridos tais prazos sem a manifestação da 
Administração Pública, serão os projetos considerados rejeitados 
ou as obras recusadas (artigo 16, § 1º, da Lei n. 6.766/79). 
São, portanto, conseqüências substanciais do silêncio, previstas 
expressamente no ordenamento jurídico, quando a lei suprirá o 
vazio, substituindo a impronúncia da Administração Pública pelo 
efeito jurídico por ela atribuído a esse silêncio.

O impasse surge quando ausente tratamento legislativo 
sobre a questão, vale dizer, quando não é conferido ao silêncio 
um significado equivalente ao assentimento ou à recusa. Diante 
disso, procurou sistematizar a doutrina, sem divergências de maior 
amplitude, possíveis soluções. 

Desse modo, no esforço de sistematizar as situações em que 
a impronúncia assume relevo diante do interesse do administrado 
em obter uma manifestação do Poder Público, procurou Celso 
Antônio Bandeira de Mello46 estipular as conseqüências do 
silêncio, iniciando com a natural ressalva quanto à simplificação 
do problema nos casos em que a lei atribui certo efeito, quando 
então o problema estará de plano resolvido. De outro lado, 
quando a lei nada dispõe a respeito, cumpre discernir, para a 
solução do impasse, as situações em que o ato administrativo é 
praticado no exercício da competência discricionária ou vinculada. 
Assim, quando se tratar de ato vinculado, acaso decorrido o 
prazo legal previsto para a manifestação administrativa, ou não 
havendo prazo estipulado e já transcorrido tempo razoável47, 
o administrado poderá demandar judicialmente para que seja 
suprida a ausência de manifestação administrativa e determinada 
a concessão do postulado, caso o administrado efetivamente tenha 

46  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 
26.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2009.
47  Em relação ao prazo razoável, sugere Celso Antônio De Mello que à falta de 
lei estipulando um prazo para a manifestação do Poder Público, aplica-se, por 
analogia, o disposto na lei federal de processo administrativo, mais precisamente 
o prazo consignado no art. 49 da Lei n. 9.784/99. Op. Cit., p. 410.  
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direito ao que pediu48. De outra banda, quando se tratar de ato 
discricionário, postulará que o Poder Judiciário assinale prazo 
para a Administração Pública se manifestar, sob cominação de 
multa diária, considerando-se o direito do administrado a uma 
decisão motivada. Advirta-se que, nesta hipótese, haverá a 
imposição da prática do ato em si, não importando o conteúdo 
do mesmo.  

As conseqüências do silêncio, nos moldes acima esboçados, 
encontram boa acolhida entre aqueles que se debruçam sobre o 
tema procurando identificar e sistematizar as conseqüências da 
impronúncia, recebendo pontuais contribuições para a solução 
do impasse criado pela ausência de manifestação estatal. É assim 
que Heraldo Garcia Vitta49, ao tratar da impronúncia na hipótese 
de ato discricionário, sugere que, na ausência de resposta da 
Administração Pública, no prazo judicialmente assinalado, seja 
possível pleitear, alternativamente à cominação de multa diária, 
o reconhecimento do indeferimento da pretensão. A partir deste 
reconhecimento, o administrado poderá se valer das vias recursais 
administrativas ou novamente recorrer ao Poder Judiciário.

Apesar dos esforços, o problema persiste diante da ausência 
de lei que discipline a generalidade dos casos, imputando ao 
silêncio administrativo determinado efeito, positivo ou negativo. 
Assim que a lei reguladora do processo administrativo no âmbito 
federal, Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, não estipulou 
qualquer conseqüência substancial para o silêncio, limitando-se 
a dispor em seus artigos 48 e 49, in verbis:

Art. 48 – A Administração tem o dever de explicitamente 
emitir decisão nos processos administrativos e sobre 
sol ic i tações ou rec lamações,  em matér ia de sua 

48  JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, dissentindo daqueles que 
propugnam a possibilidade de suprimento da manifestação estatal quando se tratar 
de ato vinculado, assevera que o Poder Judiciário não pode substituir a vontade 
da Administração Pública, podendo, todavia, impor a obrigação de emiti-la.Op. 
Cit., p. 102.
49  VITTA, Heraldo Garcia. O Silêncio no Direito Administrativo. RDA, São Paulo, 
n. 218 out./dez. 1999.
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competência.Art. 49 – Concluída a instrução do processo 
administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta 
dias para decidir, salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada.

Verifica-se, diante dos dispositivos acima reproduzidos, que 
também no plano infralegal foi imposto à Administração Pública o 
dever de responder, o que remete à necessidade de motivação, tal 
como contemplada no artigo 50, caput, da lei federal de processo 
administrativo, ou seja, a indispensabilidade da exposição ou 
referência por escrito dos fatos e dos fundamentos jurídicos do 
ato. E não poderia ser de outro modo, pois, independentemente 
de disposição legal expressa, não pode a Administração Pública 
deixar de expressar sua posição perante o particular, diante do 
dever constitucional de resposta, o qual resulta da conjugação 
dos dispositivos constitucionais apontados anteriormente. De 
outra parte, sendo a Lei n. 9.784/99 legislação de referência 
apenas em âmbito federal, os dispositivos constitucionais dos 
quais é extraído o dever de manifestação assumem especial 
relevo diante das situações em que ausente qualquer dispositivo 
legal especifico apontando o efeito do silêncio ou mesmo lei de 
processo administrativo dando trato à inércia estatal, de maneira 
que sempre haverá a obrigatoriedade de pronúncia estatal diante 
do pedido do administrado.

Nesse diapasão, é imperativo concluir que, apesar da 
escassa regulamentação, o Direito positivo brasileiro rejeita o 
silêncio administrativo, conforme podemos inferir dos dispositivos 
constitucionais e infraconstitucionais relacionados ao tema, 
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porquanto representa prática abusiva50. Destarte, é absolutamente 
inaceitável que a Administração Pública, especialmente sob o pretexto 
do exercício da competência discricionária, permaneça silente 
quando incitada para que se manifeste, colocando em situação de 
vulnerabilidade o direito do administrado e, por conseguinte, gerando 
insegurança jurídica. Como proceder, então, diante da ausência de 
disciplina legal?

Conforme já consignado, os efeitos eventualmente emanados 
da ausência de manifestação devem resultar da lei, para que do 
silêncio se extraiam efeitos. No entanto, ausente texto legal atribuindo 
ao silêncio da Administração Pública certo efeito jurídico, inaceitável 
fique o particular à mercê da omissão legislativa e, principalmente, 
à espera da iniciativa estatal, por tempo indeterminado, para obter 
manifestação sobre aquilo que postulou. Em casos tais, não resta 
outra alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário para que, 
apreciado o caso concreto, reste superado o impasse provocado pela 

50  O Poder Judiciário reiteradas vezes reconheceu que o silêncio administrativo 
configura abuso. O TRF da 2ª Região, em caso envolvendo pedido de revisão 
de créditos para fins de emissão de certidão negativa de débito, observando 
que a conclusão dos procedimentos administrativos não pode ser postergada 
indefinidamente, decidiu que o silêncio da Administração, nesse caso, caracteriza 
abuso a ser corrigido mediante a concessão de ordem para determinar à 
autoridade impetrada a conclusão dos processos em prazo razoável. (BRASIL. 
Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Classe: REOMS – REMESSA 
EX OFFICIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 69556, Processo: REOMS 
200651010238906, UF: RJ, Fonte: DJU 29/09/2007 p. 170/171, Relator(a): 
PAULO BARATA). O mesmo Tribunal, em face da demora no julgamento de 
pedido administrativo relativo a licença de importação, asseverou que o silêncio 
administrativo caracteriza omissão injustificada e ilegal do administrador (BRASIL. 
Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Classe: AMS – APELAÇÃO EM 
MANDADO DE SEGURANÇA - 27356, Processo: 1999902010408750, UF: 
RJ, Fonte: DJU 17/10/2000 Documento: TRF-200072168, Fonte: DJU DATA: 
17/10/2000, Relator(a): ROGÉRIO CARVALHO) Também o TRF da 3ª Região 
já afirmou que a omissão ou o silêncio da Administração, quando 
desarrazoados, configuram não só um desrespeito ao consagrado 
princípio constitucional da eficiência, como um patente abuso de poder. 
(BRASIL. Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Classe: AMS - APELAÇÃO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA - 302046, Processo: AMS 200661830076958, 
UF: SP, Fonte: DJF3 DATA: 23/09/2008, Data da decisão: 18/08/2008, Relator(a): 
VERA JUCOVSKI)
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impronúncia. Nesta hipótese, o magistrado não poderá decidir de 
forma absolutamente livre, simplesmente substituindo a vontade da 
Administração pela sua, mas deverá pautar a atividade jurisdicional 
tomando por referência a sujeição do ato administrativo ao exercício 
da competência vinculada ou discricionária, conforme exigir o 
caso. Cumprirá, então, suprir a falta de manifestação estatal, seja 
mediante a materialização da providência correspondente ao ato 
cuja prática era necessária e possível, seja provocando a atuação 
administrativa quando não houver a possibilidade de concessão 
direta da providência reclamada da Administração.

Com efeito, quando invocada a tutela jurisdicional em face 
de casos envolvendo o silêncio administrativo, cuidando-se de ato 
praticado no exercício da competência discricionária, a postura 
do Poder Judiciário será a de preservação do espaço imune a 
sua sindicabilidade. Esta tem sido, invariavelmente, a orientação 
observada na hipótese ora aventada, conforme consignado na 
ementa do acórdão a seguir transcrita:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIÇO 
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL 
DE PASSAGEIROS- IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRANSPROTE – LINHAS JÁ OPERADAS - LICITAÇÃO 
OBRIGATÓRIA – ARTS. 21, XII, “E” E 175, DA CF/88 
- SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO – DEMORA NA 
APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PEDIDO 
DEFERIDO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE 
- SENTENÇA CONFIRMADA 1 - É da competência 
da União explorar, diretamente ou por meio de 
autorização, concessão ou permissão, os serviços 
de transporte rodoviário interestadual (CF, art. 21, 
XII, “e”), não cabendo ao Judiciário substituir-se 
à Administração para tal fim. 2 - A concessão ou 
permissão para o transporte rodoviário de passageiros 
se dá pelo exercício do poder discricionário da 
Administração, obedecidos os critérios de conveniência 
e oportunidade, sendo indispensável o procedimento de 
licitação, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal. O 
princípio constitucional da licitação protege não só o interesse 
público, eis que permite melhores condições contratuais 
para a Administração, como, também, permite a igualdade 
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jurídica dos administrados. 3- O Decreto nº 952, de 07/10/93, 
editado em respeito ao artigo 175 da Constituição Federal, 
revogou expressamente o Decreto nº 92.353/86, passando a 
exigir licitação onde antes era dispensada. 4 – A inércia da 
administração não confere ao particular direito ao deferimento 
do pedido administrativo formulado. 5 – Apelação improvida. 
Sentença mantida.51 (grifamos)

Neste giro, pertinente reprisar a possibilidade aventada por 
Heraldo Garcia Vitta52, ao tratar da impronúncia no caso do ato 
discricionário, a qual estipula o reconhecimento, pelo magistrado, 
do indeferimento da pretensão. Segundo o doutrinador, trata-se de 
hipótese em que, pelo menos em relação aos direitos do administrado, 
será possível atribuir um valor ao silêncio, mediante iniciativa do 
particular em postular o reconhecimento judicial do indeferimento da 
pretensão, dando ensejo à utilização das vias recursais administrativas 
ou para novamente recorrer ao Poder Judiciário. Oportuno transcrever 
o ensinamento do autor:

À falta de texto legal, como o nosso, atribuindo ao silêncio 
estatal determinado efeito jurídico, a princípio não se pode 
concluir algo, quanto aos direitos e sobretudo aos deveres 
dos administrados, exceto no primeiro caso (direitos), na 
hipótese de reconhecimento judicial de indeferimento do 
pedido do administrado, ante a omissão do agente público, 
na competência discricionária. (VITTA, 1999, P. 138).

Então, conforme propugna Heraldo Garcia, diante da ausência 
de lei específica assinalando o efeito ou valor do silêncio, não será 
possível inferir manifestamente o assentimento ou a recusa do 
Poder Público, presente apenas a possibilidade de extrair efeito 
da impronúncia administrativa por meio de decisão judicial que 
simplesmente reconheça o indeferimento do pleito do administrado, 
quando se tratar de ato discricionário.   

51  BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Classe: AC – 
APELAÇÃO CÍVEL 358949, Processo: 199351010561885, UF: RJ, Fonte: DJU 
Data:08/10/2009 Página 65, Relator(a): FREDERICO GUEIROS.
52  VITTA, Heraldo Garcia. O Silêncio no Direito Administrativo. RDA, São Paulo, 
n. 218 out./dez. 1999.
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Sob outra perspectiva, cuidando-se de ato vinculado, cumprirá 
ao juiz suprir a ausência de manifestação e determinar a concessão 
do postulado, quando for o caso, conforme consignado na ementa 
do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda 
Região, in verbis:     

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – INOCORRÊNCIA 
DA PRESCRIÇÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
INTERESTADUAL – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – 
SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. - Preliminar 
de prescrição rejeitada. O início do prazo prescricional ocorre 
quando o interessado toma ciência da decisão administrativa, 
seja por publicação em órgão oficial de divulgação dos atos 
da Administração ou apondo sua ciência no respectivo ato, 
o que não ocorreu no caso em tela. - O art. 21, XII, da CF, 
estabelece como competência da União a exploração, direita 
ou através de autorização, concessão ou permissão dos 
serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional 
de passageiros. - A necessidade de licitação pública prevista 
do art. 175 da Constituição Federal, apesar de ser, em tese, 
justa e necessária, não se aplica ao caso. - Havendo omissão 
por parte da autoridade administrativa mesmo 
quando preenchidas todas as condições objetivas, 
esta pode ser suprida pelo Judiciário. - Inocorrência 
de ofensa a qualquer princípio, tendo em vista que cabe ao 
Judiciário conhecer sobre qualquer lesão ou ameaça a direito, 
como expresso no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, 
não havendo limitação para o conhecimento da matéria 
submetida, desde que presente uma ilegalidade. - Apelação 
improvida. Sentença confirmada.53 (grifamos)

Em resumo, caberá ao administrado demandar judicialmente 
para que, tratando-se de ato vinculado, o juiz supra a ausência de 
manifestação e determine a concessão do postulado, se for o caso. 
Assim será, por se tratar de ato praticado no exercício da competência 
vinculada, no qual não há espaço para juízo de oportunidade ou 

53  BRASIL. Tribunal Regional Federal da Segunda Região. AGTEIA - AGRAVO 
INTERNO NOS EMBARGOS INFRINGENTES EM AC - 206514, Processo: 
199902010363418, UF: RJ, Fonte: DJU - Data:17/05/2002 - Página::364/371, 
Relator(a): FRANCISCO PIZZOLANTE.
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conveniência da Administração. Dessa maneira, apreciado o caso 
concreto, o juiz poderá deferir ou indeferir a pretensão, conforme 
atendidas as exigências impostas pelo ato. De outro lado, cuidando-
se de ato discricionário, poderá apenas postular seja assinalado 
prazo para que o Poder Público se manifeste. Nesse caso, não 
poderá o juiz simplesmente atuar em substituição ao administrador 
público, valorando e decidindo, mas determinar que o ato em si 
seja praticado, independentemente do seu conteúdo. 

Por derradeiro, temos que ao contrário do que ocorre em 
outros países, não é possível atribuir de modo inequívoco um 
efeito ou valor ao silêncio estatal, reconhecendo o assentimento 
ou a recusa do Poder Público diante do pedido que lhe é dirigido, 
diante da ausência de previsão legal geral acerca dos efeitos do 
silêncio. Portanto, cumpre ao administrado, diante da recalcitrância 
da Administração Pública em responder, recorrer ao Poder 
Judiciário, o qual suprirá a falta de manifestação estatal, seja 
mediante a materialização da providência correspondente ao ato, 
cuja prática era necessária e possível, seja provocando a atuação 
administrativa quando não houver a possibilidade de concessão 
direta da providência reclamada perante a Administração.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

a) Apesar da relevância do tema, diante das conseqüências 
práticas geradas pelo silêncio da Administração Pública, não tem 
a doutrina nacional dispensado maior atenção ao assunto, sendo 
ainda mais grave a ausência de tratamento legal disciplinando a 
generalidade dos casos em que o pleito do particular permanece 
irrespondido, o que, ao menos potencialmente, pode gerar 
problemas no âmbito da eficácia dos direitos subjetivos dos 
administrados.  

b) O silêncio não é ato administrativo, pois este pressupõe 
uma declaração de vontade estatal. Em verdade, o silêncio da 
Administração Pública é um fato jurídico e, in casu, um fato jurídico 
administrativo, pois o fato não diz nada. Apenas ocorre. A lei é que 
fala sobre ele.
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c) O silêncio administrativo surge no desempenho da função 
administrativa, com a ausência de atividade a ser materializada sob 
forma verbal ou corporal, quando reclamada do Poder Público uma 
conduta, com a conseqüente violação do seu dever de atuar em 
consonância com as determinações constitucionais e legais regedoras 
da atividade administrativa. 

d) Não obstante a eventual atribuição legal de efeitos ao silêncio, 
restrita a particulares situações, inexiste lei que estipule regra geral (pelo 
menos no plano federal) para os casos em que o pleito do particular 
permanece irrespondido, imputando ao silêncio administrativo 
determinado efeito positivo ou negativo.

e) Podemos inferir, a partir dos dispositivos constitucionais e 
infraconstitucionais relacionados ao tema que, apesar da escassa 
regulamentação, o Direito positivo brasileiro repele o silêncio 
administrativo.

f) Ausente texto legal atribuindo ao silêncio da Administração 
Pública certo efeito jurídico, não será possível, a princípio, extrair 
conclusões acerca do acolhimento ou rejeição do pleito do administrado, 
restando a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário, o qual suprirá 
a falta de manifestação estatal, seja mediante a materialização da 
providência correspondente ao ato cuja prática era necessária e possível 
(ato praticado sob influxo da competência vinculada), seja provocando a 
atuação administrativa quando não houver a possibilidade de concessão 
direta da providência reclamada perante a Administração (ato praticado 
sob influxo da competência discricionária).
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